
 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

 

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 2796/UBND-TH ngày 20/8/2021 của 

UBND tỉnh về việc khẩn trương xem xét, tr    i   ki n, ki n ngh  của cử tri. 

Trong đó Sở Xây dựng có hai   ki n tr    i cử tri:  

- Cử tri xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành ki n ngh : “Đề ngh  UBND tỉnh 

thông tin cho cử tri bi t dự án quy hoạch 22ha ở tổ 9, ấp 12, xã Minh Hưng đ n 

nay có còn triển khai thực hiện không?. Vì thực t  dự án quy hoạch rất  âu 

nhưng không triển khai thực hiện,  nh hưởng đ n cuộc sống ngư i dân trong 

vùng quy hoạch dự án”. 

- Cử tri th  trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng ki n ngh : ”Hiện tại, một số xã 

trên đ a bàn huyện Bù Đăng chưa được đầu tư nguồn nước sạch phục vụ sinh 

hoạt như các xã Đức Liễu, Thống Nhất, Bom Bo, Mình Minh, ... Đề ngh  UBND 

tỉnh quan tâm, chỉ đạo ngành chức năng rà soát, xây dựng dự án đầu tư nguồn 

nước sạch phục vụ sinh hoạt cho ngư i dân các xã trên đ a bàn huyện”. Qua 

nghiên cứu nội dung  iên quan, Sở Xây dựng tr    i như sau: 
 

1. Đối với dự án quy hoạch ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành: Dự án 

quy hoạch 22ha, tổ 9, ấp 12, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành là đồ án quy 

hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được UBND huyện Chơn Thành phê 

duyệt tại Quy t đ nh số 1320/QĐ-UBND ngày 13/5/2011. UBND tỉnh thuận chủ 

trương đầu tư tại Quy t đ nh số 360/QĐ-UBND ngày 9/02/2018 cho Công ty 

TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Sài Gòn  àm chủ đầu tư thực hiện dự án khu 

dân cư Minh Hưng kho ng 20ha, tại ấp 12, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. 

Tuy nhiên, do đã hơn 03 năm nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện việc bồi thư ng, 

gi i phóng mặt bằng,  àm  nh hưởng đ n đ i sống của ngư i dân trong vùng dự 

án. Do đó UBND tỉnh đã thống nhất thu hồi Quy t đ nh chủ trương chấm dứt 

hoạt động dự án đầu tư khu dân cư Minh Hưng do Công ty TNHH Đầu Tư và 

Xây dựng Nam Sài Gòn  àm chủ đầu tư tại Công văn số 1152/UBND-TH ngày 

12/4/2021 và Sở K  hoạch và Đầu tư đã có Quy t đ nh số 772/QĐ-SKHĐT-

ĐKKD ngày 26/4/2021 chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư của Công ty 

TNHH Đầu Tư và Xây dựng Nam Sài Gòn đối với dự án khu dân cư Minh 

Hưng. Mặt khác, khu quy hoạch này do UBND huyện Chơn Thành phê duyệt và 

dự án đã thu hồi chủ trương đầu tư và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, nên 

trư ng hợp không ti p tục thực hiện quy hoạch thì UBND huyện Chơn Thành có 

trách nhiệm hủy quy hoạch và thông báo cho ngư i dân trong khu vực dự án 

được bi t. Do đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện thực hiện nội dung này. 

2. Nguồn nước sạch phục vụ cho các xã huyện Bù Đăng: Hiện nay trên đ a 

bàn xã Đức Liễu có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung công suất 250 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:              /SXD-QLN 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Phước, ngày        tháng 8 năm 2021 

V/v tr    i   ki n, ki n ngh  của cử tri.  



 

m
3
/ngày đêm do UBND xã Đức Liễu qu n   , vận hành; xã Thống Nhất có công 

trình cấp nước sinh hoạt tập trung Đa Bông Cua công suất 200 m
3
/ngày đêm do 

Công ty TNHH MTV d ch vụ thủy  ợi Bình Phước vận hành khai thác; xã Bom 

Bo có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung công suất 166 m
3
/ngày đêm do 

UBND xã Bom Bo qu n   , vận hành.  

Căn cứ theo kho n 8, Điều 60 Ngh  đ nh số 117/2007/NĐ-CP ngày 

11/7/2007 của Chính phủ về s n xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch thì “Sở 

Xây dựng các tỉnh và Sở Giao thông công chính các thành phố trực thuộc trung 

ương là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về cấp nước đô thị và khu công nghiệp; Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cấp nước 

nông thôn trên địa bàn.”. Do đó, đối với ki n ngh  của cử tri về việc rà soát, xây 

dựng dự án đầu tư nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho ngư i dân các xã trên 

đ a bàn huyện Bù Đăng, Sở Xây dựng kính đề ngh  UBND tỉnh chỉ đạo cho Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Bù Đăng tham 

mưu UBND tỉnh để gi i quy t các ki n ngh  của cử tri huyện Bù Đăng. 
 

Trên đây  à nội dung báo cáo của Sở Xây dựng về việc tr    i ki n ngh  của 

cử tri, kính gửi UBND tỉnh để bi t./. 

                                                                                        
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thư ng trực HĐND tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- Sở NN&PTNT; 

- UBND huyện Chơn Thành; 

- Lưu VT, P.QLN.(Thọ) 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Tất Dũng 
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